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Article 1
Fonament legal.
L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es segueixen pel capítol VI
del títol primer del RDL 2/2004, text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i
altres normes concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 25/1998,
de 13 de juliol, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les
previsions d’aquesta ordenança.
Article 2
Concepte
1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es
satisfaran per la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència
de l’Entitat local, sempre que:
a) Les sol·licituds o recepcions siguin voluntàries pels administrats i no vingui
imposada per disposició legal o reglamentària.
b) Quan el bé, servei o activitat requerit no sigui imprescindible per la vida
social o privada del sol·licitant.
c) Quan el servei o activitat sigui prestat o realitzat pel sector privat, estigui o
no establerta la seva reserva a favor del sector públic conforme a la
normativa vigent.
2. No podran exigir-se preus públics pels serveis i activitats següents:
a) Abastament d’aigües en fonts públiques.
b) Enllumenat de vies públiques.
c) Vigilància pública en general.
d) Protecció civil.
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e) Neteja de la via pública.
f) Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.
3. No estaran obligades al pagament de preus públics les Administracions Públiques
pels aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten
directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a
la defensa nacional.
Article 3
Responsables
Estaran solidàriament obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta
ordenança les persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis
o la realització d’activitats a què es refereix l’article 2, encara que no hagin demanat la
corresponent concessió, llicència, autorització o prestació.
En cas que els beneficiats dels servei o activitat siguin menors d’edat o incapacitats, el
substitut del contribuent seran els seus pares o els seus tutors legals.
El pagament de preus públics per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament
autoritzats o que ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització
de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la
prestació del servei o de l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que
corresponguin.
Article 4
Quantia dels preus públics
1. L’import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats
haurà de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat o l’activitat realitzada.
2. Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, l’Entitat podrà fixar preus públics per sota dels límits previstos als apartats
anteriors, però consignant en el pressupost les dotacions oportunes per la cobertura
de la diferència resultant.
3. Quan es faci ús d’allò que disposa l’apartat 2 del present article i es fixin preus per
sota del seu cost, caldrà que el Ple aprovi, amb el pressupost anual la cobertura del
dèficit que es prevegi.
4. Les tarifes per als preus públics per a cada fet imposable es detallen als annexes
adjunts a aquesta ordenança.
5. Es podran graduar les tarifes per raons de capacitat econòmica, inclosa la falta de
capacitat, així en casos justificats es podria arribar a la gratuïtat del servei.
Article 5
Fixació dels preus públics
La tramitació de la fixació de preus públics, mitjançant proposta del regidor d’Hisenda,
anirà acompanyada d’una memòria o estudi econòmic financer que en justificarà la
quantia, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les
utilitats derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o valors de
mercat que s’hagin pres com a referència.
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L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms o patronats, la fixació dels
preus públics establerts per l’Ajuntament corresponents als serveis al seu càrrec,
excepte quan els preus no en cobreixin el cost. En aquest supòsit s’ha d’enviar a
l’Ajuntament una còpia de la proposta i de l’estat econòmic de la qual es desprengui que
els preu públics cobreixin el cost del servei, proposta que haurà de ser assabentat el Ple
Municipal o organisme en qui delegui.
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la
normativa que el regula.
De conformitat amb el que preveu la Disposició Addicional Unitària de la Llei 8/89, no
estan subjectes a l’IVA, la constitució de concessions i autoritzacions administratives,
llevat que tinguin per objecte la cessió del dret a utilitzar immobles o instal·lacions en
ports i aeroports.
Article 6
Delegació a la Junta de Govern
El Ple municipal, delega a la Junta de Govern Local la potestat d’establir, fixar, regular i
modificar els preus públics, segons el que estableix l’article 47 del Reial Decret legislatiu
2/2004 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 7
Beneficis fiscals
A) Relació dels beneficis
1. Gaudiran d’una bonificació del 25% en la tarifa de l’escola bressol, del casal i casalet,
l’escola de música i piscina municipal, els alumnes fills de famílies nombroses i/o
monoparentals que la sol·licitin, mentre la unitat familiar estigui íntegrament
empadronada al mateix domicili de L’Escala.
Pel casal i casalet la unitat familiar ha de tenir uns ingressos líquids anuals, repartits
en 14 mensualitats, inferiors a 2 vegades el IRSC.
L’Escola de música i la piscina municipal els ingressos líquids hauran de ser inferiors
a 2 vegades el IRSC.
2. S’aplicarà una bonificació del 25% sobre la quota mensual (exclòs el servei de
menjador i l’hora extra), a les famílies que tinguin més d’un fill matriculat a l’escola
bressol i al casal, casalet i els matins esportius. La bonificació serà aplicable sobre
la quota a partir del segon fill i següents.
3. Aquells menors que es trobin en situació de risc social, segons informe dels Serveis
Socials Municipals i amb l’acord de la Junta de Govern, podran gaudir de l’exempció
del servei de l’escola bressol i del casal i casalet.
4. Les persones jubilades o de 65 anys i més, empadronades a L’Escala, tindran un
descompte del 25% respecte del preu de la matrícula de l’escola de música i l’escola
d’adults.
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5. S’estableix una reserva de places del 10% en tots els serveis municipals de tipus
cultural i educatiu, subjectes a preu públic, a fi i efecte que hi puguin tenir accés
persones amb pocs recursos econòmics, amb problemàtica socio familiar i/o situació
de risc social, a criteri dels professionals del Departament de Serveis Socials i
d’acord amb els barems establerts legalment.
B) Condicions generals
Aquestes bonificacions seran aplicades directament en les liquidacions, quotes o rebuts
d’acord amb els preus anunciats a les taules de cada una de les tarifes. Seran objecte
de revisió pels responsables del serveis municipals corresponents, de Gestió Tributària
i dels Serveis Socials Municipals, si fos necessari, d’acord amb les consideracions que
es desenvolupen en els següents paràgrafs.
Per a gaudir d’aquest beneficis fiscals caldrà presentar la següent documentació al
registre d’entrada de l’Ajuntament:
 presentar sol·licitud escrita
 presentar el carnet de família nombrosa o monoparental
 presentar certificat d’ingressos de la declaració de l’IRPF de l’any anterior
 En cas de separació o divorci caldrà presentar el conveni regulador o la
sentència judicial
 signar una autorització per poder consultar les seves dades tributàries
Per la valoració de la concessió de les bonificacions, realitzada per l’Àrea de Serveis
Socials i el Departament d’Ensenyament Municipals, es tindran en compte les següents
circumstàncies:







Es considera nucli de convivència el conjunt de persones que conviuen al mateix
domicili i que figuren inscrites en el padró d’habitants de L’Escala en el moment
de sol·licitar la bonificació.
Es comprovarà al padró d’habitants la coincidència o no dels nuclis de
convivència de les famílies amb les sol·licituds presentades.
No serà atorgats els beneficis indicats al punt 1 i 2 quan la família disposi de més
d’un habitatge en propietat, a part de la vivenda habitual.
Per regla general, les sol·licituds de bonificació hauran de presentar-se davant
el registre d’entrada general de l’ajuntament entre el dia 1 i 31 de maig de cada
any, incloent-hi tota la documentació relacionada al punt anterior per tal de poder
resoldre la demanda dins termini. En cas de manca de justificats o documents la
sol·licitud no serà tramitada.
Les quotes podran ser revisades durant el curs escolar per tal d’adaptar-les a
possibles canvis de la situació econòmica del sol·licitant i la seva família.
L’Ajuntament es reserva el dret de revisar i/o anul·lar la bonificació o exempció
en aquells supòsits d’absències reiterades dels infants.

Les famílies que s’hagin beneficiat improcedentment d’alguna de les bonificacions
proposades, xxx liquidació complementària que inclourà els imports que haguessin
quedat pendents de satisfer.
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Article 8
Naixement de l’obligació.
1. L’obligació de pagar el preu públic, neix amb l’inici de la prestació del servei o la
realització de l’activitat, si bé es podran exigir el dipòsit previ del seu import total o
parcial. En les diferents activitats escolars o extraescolars i similars es considera
inici de la prestació la data de la inscripció o matrícula de l’alumne al curs.
2. També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic, malgrat no hagi estat
demanat o autoritzat.
Article 9
Procediment d’inscripció, matrícula o sol·licitud del serveis
Es preus públics vinculats amb els serveis educatius vinculats al procediment de
preinscripció estaran subjectes al compliment dels següents requisits bàsics:
1. Realitzar el tràmit de pre-inscripció presencial o telemàtica d’acord amb les normes
dictades per la Àrea d’Educació.
2. Estar al corrent de pagament de totes les mensualitats de qualsevol dels serveis
vinculats amb l’educació que es proposin des de l’Ajuntament.
3. La sol·licitud de fraccionament o ajornament de pagament estigui acordada o en
tràmit no equivaldrà a estar al corrent de pagament. Només es podran prendre en
consideració els casos de famílies en una situació econòmic social vulnerable
segons dictamen dels Serveis Socials, aquesta excepció haurà d’estar igualment
informada pels Serveis d’Educació municipals.
4. Els alumnes inscrits al curs escolar sense assistència efectiva per causes no
imputables a l’escola (edat insuficient, malaltia, vacances,...) estaran obligats a
pagar totes les mensualitats complertes (reserva de plaça). Únicament deixaran
d’abonar-se les quotes en cas de comunicació de la baixa de manera formal, d’acord
amb el sistema establert per la direcció de l’escola.
Article 10
Suspensió, extinció
1. Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixen la prestació normal dels
serveis de manera temporal com ara situacions d’emergència o altres de naturalesa
anàloga, previ estudi i informe dels responsables del servei, l’Alcalde mitjançant
Decret o l’organisme en qui delegui, acordaran l’abast de les reduccions i la forma
de gestió de les mateixes.
2. Es suspendrà els serveis educatius o assimilats, tals com el servei de menjador, a
aquells alumnes que no es realitzi el pagament de 2 quotes o mensualitats ja siguin
consecutives en el temps o no. La declaració de suspensió serà immediata i serà
notificada al centre que imparteix el servei qui haurà de prendre les mesures
escaients.
3. La suspensió provocada per impagament de les quotes es mantindrà durant dos
mesos naturals amb reserva de plaça. El pagament de les quotes durant aquest
termini permetrà la reincorporació de l’inscrit al servei l’endemà de la recepció de
l’ingrés o de la presentació de la proba de pagament-
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4. Transcorreguts 30 dies des de la declaració de la suspensió de l’impagament sense
que aquest s’hagi fet efectiu, es declararà extingit el dret a reserva de plaça.
5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs, interessos de demora i les costes que
corresponguin.
Article 11
Règim de declaració i ingrés.
1. Els serveis que es proposen mitjançant el sistema de preinscripció es realitzarà el
pagament per autoliquidació que serà generada en el moment de l’acceptació de la
inscripció. El termini que a fer-la efectiva serà de 3 dies naturals. El pagament podrà
realitzar-se d’acord amb el que s’estableix a l’article 34 de l’OGGIR.
2. Les quotes s’exigiran mensualment. El pagament es farà durant els cinc primers dies
del mes en el que es presta el servei mitjançant rebut bancari domiciliat. Les quotes
de l’escola de teatre s’exigiran trimestralment i el pagament es farà durant els cinc
primers dies del primer mes que es presti el servei.
3. La domiciliació bancària es tramitarà d’acord amb el que disposa l’article 36 de
l’OGGIR.
4. Els preus públics per a l’assistència a espectacles, actuacions, activitats esportives,
de lleure o similars efectuaran el pagament en el moment d’entrar en el recinte. Es
poden proposar sistemes de pagament avançat que s’efectuaran de forma general
per mitjans telemàtics i seguint les normes que cada servei hagi establert en els seus
reglaments.
5. Els preus que es demanin com a contraprestació per a l’adquisició d’algun producte
s’efectuarà el pagament de forma immediata mitjançant la utilització de sistemes
telemàtics.
6. L’administració pot exigir a tots els usuaris totes les declaracions o les aportacions
de dades que consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei
i en pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes.
7. En cas de que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les
comprovacions, l’Administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació,
partint de les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índex que consideri adients.
8. Per al pagament del preu públic, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment,
mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de
serveis de tracte successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en
qualsevol altre supòsit, si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el
venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos en el moment
del requeriment del pagament.
9. L’administració municipal pot suspendre, salvat no existeixin normes específiques
que ho prohibeixin, la prestació del servei o l’aprofitament especial quan els qui estan
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obligats al pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades
sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes
vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
6. Quan per causes no imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el servei
o l’activitat no es presta o desenvolupa, l’import corresponent serà retornat a qui
l’hagi efectuat mitjançant el tràmit de devolució d’ingressos indeguts.
7. Quan per motius de força major no imputables als subjectes passius o usuaris del
servei, no sigui possible donar-lo de forma normal ja sigui total o parcialment
s’estudiarà una reducció de la quota en relació a la impossibilitat de realització del
fet imposable. Quan fos possible la realització parcial de l’activitat o servei, la
reducció anirà en consonància amb la mesura en què es pugui donar, ja fos
presencialment o de manera virtual.
Disposició Addicional
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en que es produeix la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició derogatòria.
Queden derogades expressament l’ordenança fiscal aprovada inicialment de 31
d’octubre de 1996 i les versions modificades fins a desembre de 2019.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el 9 de novembre de 2020 i que ha quedat definitivament aprovada en
data 31 de desembre de 2020 entrarà en vigor el 1er de gener, després de la seva
publicació al BOP de Girona número 251. Mantindrà la seva vigència fins a la seva
modificació o derogació expressa.
Vist-i-plau
L’Alcalde,
Victor Puga López

El Secretari
Agustí Garcia i Andres

